
נעים בטוח להתאוששות מחדר ניתוח
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י אחות חדר ניתוח בציון שם הניתוח "הזמנת מקום בחדר התאוששות ע▪

י סניטר בליווי רופא מרדים"העברת מנותח לחדר התאוששות ע▪

י רופא מרדים המלווה בצורה לא מובנית לאחות המקבלת "העברת מידע ע▪

סיעודי  | ניתוחי | בהיבט הרדמתי -פערי ידע לאחיות בהתאוששות  ▪

?מה היה התהליך הנהוג



שיפור בטיחות בהעברת המטופל 

לאחר ניתוח להתאוששות 

מטרה



הקמת צוות סיעוד ורפואה מוביל  ▪

לליווי  ניתוח.חהתמקדות בנושא העברת מידע רלוונטי והצטרפות אחות ▪

התאוששות.לחמטופלים 

הצוותים בהיבטים שונים של בטיחות המטופל בהעברת מידע  בדיקת עמדות ▪

התאוששות.לחניתוח.חבין 

בהטמעת התהליך בשני הצדדיםהאתגריםמיפוי ▪

...שלבים בדרך



:להתאוששות הכולל תחומי אחריות בכל שלב ניתוח.מחבניית מודל להעברת מטופל ▪

לאחות התאוששות לצורך  ניתוח.חהעברת מידע טלפוני בין אחות -שלב התיאום▪

הוגדר תוכן המידע. היערכות הצוות וקליטה מיטבית של המנותח

ניתוח.חליווי מטופל על ידי רופא מרדים ואחות –העברת המטופל שלב ▪

התאוששות.לח

אחות חדר ניתוח ואחות התאוששות לפי  , בו שותפים מרדיםהעברת מידע שלב ▪

במערכת  ברכיב ייעודי רשימת תיוג שמכילה מידע רלוונטי נוסף ומתועד 

MetaVisionשנבנה למטרה זו

בדיקת עמדות הצוות בהיבטים שונים של בטיחות המטופל בהעברת מידע על המטופל  ▪

נ להתאוששות אחרי הטמעת המודל.בין ח

התערבות



י "ע[ 1-6]נבדקה תפיסת בטיחות התהליך באמצעות שאלון בסולם של 

:חל שיפור מובהק בתחומים הבאים. הצוות לפני ואחרי הטמעת התהליך

 (sig 0.001)4.38-ל3.46-מ-להתאוששותנ.מחבטיחות העברה ▪

(sig 0.001)4.25-ל3.29-תקשורת בין הצוותים מ▪

(sig 0.005)4.49-ל3.7-תוכן המידע שמועבר מ▪

(sig 0.004)5.3-ל4.19-מעורבות אנשי הצוות הרלוונטיים בכל שלבי העברה מ▪

(sig 0.045)5.02-ל4.39-מעורבות אחראית משמרת בתהליך מ▪

תוצאות



:  מטרת העל

שיפור בטיחות בהעברת המטופל לאחר ניתוח להתאוששות  

היכרות▪

תקשורת▪

אמון הדדי▪



קולות מהשטח

עלה הצורך להעברת מידע סיעודי רלוונטי  ▪
משמעותי להמשך הטיפול במנותח

SBARהועלה רעיון של שינוי מסירת מידע לפי ▪
:באופן הבא

▪S :surgery ,מה הניתוח שהיה.

▪B :Background ,הערות סיעודיות, רקע על המטופל

▪A :Assessment ,דימום, תנוחה, מהלך הניתוח

▪R :Recommendation ,   המלצות סיעודיות להמשך
[תשומת לב לחבישה וכדומה/ נקזים בשאיבה]הטיפול 



Recommendation

Surgery

Assessment

Background

הניתוחשם

הערות  /סיעודירקע

צדסוג/שם

טקסט חופשי

[אומדן]הערכה 

אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

בידודשפת דיבורחושים

טקסט חופשי

נקזים                    תנוחה במהלך הניתוח

מיקוםכמות הדימום המוערך

מצב העור בסיום הניתוח

טקסט חופשי

מלצותה

מעקב לאחרחבישה

תנוחה מומלצת

צדגפה בסיכון

טקסט חופשי
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